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A CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja lejárata 

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021. április 8-ig hatályos cégnév: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.)  (székhely: H-1027 

Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton 

tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap ) 2020/01/20-án indult 

futamidejének végére ért 2023/01/20 napon. Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 

2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a 

továbbiakban: Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap po rtfóliójának pozitív záró  egyenlege terhére a Befektetők számára előleg 

formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbftv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést 

benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbftv. 

139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szó ló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton 

tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységet lezáró beszámolója 2023. január 20-ra vonatkozóan , valamint 

éves jelentése és éves beszámolója a 2022. december 31-re végződő évre vonatkozóan . 

Az Alap célkitűzései és befektetési politikája 

Az Alap céljakén t szerepelt, hogy a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok, az AstraZeneca,  a 

Bayer, a Novartis, a Roche és a Sanofi részvényeibő l egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatti, a következő szabályok 

szerint számított teljesítményét a lejáratkor kifizesse. A futamidő minden évében félévente megfigyelésre kerül t az egyes 

részvények teljesítménye és ezek átlaga lett a részvény adott évi teljesítménye. A hozamszámítás során egy részvény egy adott 

évi teljesítménye legfeljebb +38,00%-ig kerül figyelembe vételre. Végül az így megállapított éves teljesítmények átlaga kerül t a 

futamidő végén kifizetésre (100%-os részesedési arány mellett). Az Alap a részvénykosár által  elérhető hozamszerzési lehetőséget 

a 3 éves futamidő alatt csak úgy tud ta biztosítani, hogy lejáratkori teljes tőkevédelem helyett részleges tőkemegőrzést vállal t, 

amelynek értelmében ígéretet tett arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a 95%-os árfolyamvédett 

szintet a Befektetési jegyek névértékére vetítve. A részleges tőkemegőrzésből következett, hogy lejáratkor a Befektetési jegyek 

árfolyama a névértékükhöz viszonyítva -5,00%-os árfolyamveszteséget tartalmaz. A részvénykosár teljes futamidő alatti 

legfeljebb 38,00%-os teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -5,00%-os árfolyamveszteségét összegezve 
az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 38,00%-5,00%=33,00%-os maximális hozam elérése volt lehetséges (365 napos 

bázison számított, maximális éves hozam=9,96%, maximális EHM=9,96%) (100,00%-os részesedési arány mellett). A 

részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását az Alap azzal kíván ta mérsékelni, hogy a hozamszámításnál  a 

részvények futamidő  első három hetében hetente egyszer megfigyelt árfolyamainak átlagát alkalmazta kezdőérteknek, míg a 

záróértékeket a futamidő egyes éveiben félévente megfigyelt árfolyamok átlagai jelentette. A Befektetőknek javasolt minimum 

befektetési idő tartam megegyezett az Alap futamidejével. Az Alap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve 

teljes tőkevédelmet nem ígért. Az Alapban található eszközöket reprezentáló index nem létezik, az Alap referenciamutatóként 

alkalmazható indexet nem követett, ezért a Bizo ttság  583/2010/EU rendelete 7. cikk (1) bekezdése d) pontja értelmében aktívan 

kezelt befektetési alapnak minősül t.  

A hozamlehetőséget nyújtó Opció mögöttes pénzügyi eszközeinek általános bemutatása 

Az Alap hozamtermelő eszközét az AstraZeneca, a Bayer, a Novartis, a Roche és a Sanofi részvényekből egyenlő arányban 

összeállított részvénykosár jelen tette, amelynek teljesítményéből való részesedést a Kezelési szabályzat VI. fejezetének 31. 

pontjában szereplő opciós ügylet biztosította. 

→ AstraZeneca PLC: a jelenleg Cambridge-ben székhellyel rendelkező  vállalat 1999-ben a svéd Astra AB és a britt Zeneca Group  

plc vállalatok egyesülésével jött létre. A vállalat a világ egyik vezető kutatásorientált gyógyszervállalata, amely a daganatos, 

szív- és érrendszeri, gyomor- és bélrendszeri, fertőző, idegrendszeri, valamint légúti és gyulladásos megbetegedésekben 

használatos gyógyszereket kutat, gyárt és forgalmaz. A vállat a világ 100 országában több, mint 62 ezer alkalmazottat 

foglalkoztat. Részvényeivel a London Stock Exchange, Stockholm Stock Exchange, New York Stock Exchange tőzsdéken lehet 

kereskedni. Részvényei számos vezető tőzsdeindex, többek között a FTSE, Dow Jones, MSCI indexcsaládok kosarának 

elemei. 

→ Bayer AG: a világ egyik vezető gyógyszeripari vállalata, amely több mint 115 ezer alkalmazottal a világ 90 országában 420 

vállalkozást magában foglaló  cégcsoportban folytatja tevékenységét az emberek, állatok és növények egészségvédelmét 

szolgáló innovatív termék gyártása és szolgáltatások nyújtása területén. A betegségek megelőzése, diagnosztizálása, kezel ése 

és gyógyítása mellett fontos szerepet kap az élelmezés, vetőmagok és a nem-mezőgazdasági kártevőirtás területeknek is. A 
Leverkusenben székhellyel rendelkező  német cég története 1863-ig nyúlik vissza. Részvényeivel Deutsche Börse cso p o r t h oz 

tartozó, valamennyi németországi (Frankfurt, Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Münnich  Stock Exchange) 

tőzsdén lehet kereskedni. Részvényei számos vezető tőzsdeindex, többek között a DAX, FTSE, STOXX indexcsaládok 

kosarának elemei. 

→ Novartis AG: A vállalat tevékenysége a szabadalom-védett vényköteles és az enyhe lefolyású betegségekre és közérzet 

javítására szolgáló, nem vényköteles gyógyszerek, a generikus terápiás megoldások, a látás védelmét és javítását szolgáló 

termékek és az állategészségügyi gyógyszerek piacára terjed ki. Vény nélkül értékesített termékportfólióban találhatónép szerű 

márkák: Mebucain, NeoCitran, Lamisil Derma, Fenistil, Voltaren Emulgél & Dolo, Ciba Vision. A vállalatot 1996-ban a nagy 

múltú Ciba-Geigy és Sandoz Laboratories egyesülésével alapították, így tényleges története 250 évre vezethető vissza. A bázeli  

székhelyű cég a világ 140 országában van jelen, világszerte mintegy 126 ezer főt foglalkoztat. A Svájc 20 vállalatát tömörítő 

SMI (Swiss Market Index) tőzsdei index kosarában szerepelnek részvényei. 

→ Roche Holding AG: A világ legnagyobb diagnosztikai vállalata (pl. diabétesz, kórházi professzionális), tevékenységének főbb 

profiljai: szervátültetés, reuma, onkológia, bőrgyógyászat, idegrendszeri, fertőzés, elhízás elleni szerek. Legismertebb márkák : 

Tamiflu, Lariam, Valium, Accu-Chek. A vállalat 1896 alakult, jelenleg a világ több mint 150 országában 80 ezer alkalmazottat 

foglalkoztat. A bázeli székhelyű cég részvényei a 20 legnagyobb svájci vállalatot magában foglaló SMI (Swiss Market Index) 
tőzsdei részvényindex kosarának összetevői. 

→ Sanofi: A világ egyik legnagyobb gyógyszeripari és biotechnológiai vállalat csoportja, a vakcinák kutatásában , fejlesztésében és  

gyártásában  vezető szerepet tölt be, amely mellett az innovatív vényköteles és nem vényköteles termékek széles kínálatát 

nyújtja. A vállalat tevékenységének főbb területei: diabétesz kezelésére szolgáló készítmények, innovatív vényköteles  és  vén y  
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nélkül kapható készítmények, oltóanyagok, ritka betegségek és ál latgyógyászat. A vény nélkül kapható készítmények piacán 
legnépszerűbb készítményei között megtalálható többek között: Algoflex, Bila-Git, Magne B6, No-Spa, Normaflore, Rhi n ath i ol , 

Rubophen. A vállalat története 1718-ban kezdődött, jelenleg a világ 100 országában 100 ezer alkalmazottat foglalkoztat. 

Részvényeivel - melyek a 40 legnagyobb francia vállalatot magában foglaló CAC40 tőzsdei részvényindex, illetve a Dow Jones, 

FTSE, MSCI, STOXX indexcsaládok kosarának összetevői közé tartoznak - a Euronext Paris Stock Exchange tőzsdén lehet 

kereskedni. 

Az Alapra jellemző kockázat-hozam profil 

Az Alapra jellemző kockázati profilnak, valamint az ezzel összhangban álló pénzügyi célnak meg felelően, az Alap a kockáza t tűrő , 

közepes szintű hozamvárakozással és legalább az Alap futamidejével megegyező  befektetési időhorizonttal rendelkező Befektető k  

számára olyan forint alapú befektetést nyújt, amelyre a befektetési jegyek árfolyamának kiszámítható ingadozása jellemző. 

Az Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok 

Az átlagolt részvényárfolyamok - a szélsőséges hozamingadozások hatásainak csökkentése érdekében: 

→ A futamidő elején alkalmazott átlagolás  

Az Alap futamidő alatt elért teljesítményének megállapítása során a részvénykosárban szereplő részvények kezdő értékén ek  a 

futamidő elején heti gyakorisággal a 2020/01/20, 2020/01/27 és 2020/02/03 napokon megfigyelt tőzsdei záróárak átlagát 

tekintjük. Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti  a hozamkifizetés feltételének megállapítása során a részvények 

esetleges rövid ideig tartó szélsőséges elmozdulásainak a hozamkifizetésre gyakorolt hatását. 

→ A futamidő  alatt alkalmazott átlagolás 

Az Alap futamidő alatt megfigyelt nominális teljesítményének megállapítása során a részvénykosárban szereplő részvények 

záró értékének a futamidő alatt féléves gyakorisággal, 2020/07/24, 2021/01/22, 2021/07/23, 2022/01/21, 2022/07/15 és 

2023/01/13 napokon megfigyelt tőzsdei záróárakból számolt éves átlagokat tekintjük. 

Az Alap teljesítménye a fentiek alapján a Befektetési jegyek névértékére vetítve az alábbiak szerint alakult: 

Az Alap futamidejének 1. éve végén rögzített hozam: 

1. félév 2. félév

AstraZeneca 7.837,000 7.500,000 7.456,000 7.597,667 8.652,000 7.777,000 +13,88% +2,36% +8,12% +8,12%

Bayer 75,500 73,560 73,320 74,127 60,690 52,360 -18,13% -29,36% -23,75% -23,75%

Novartis 92,720 90,710 91,450 91,627 78,070 85,930 -14,80% -6,22% -10,51% -10,51%

Roche 328,150 318,750 325,200 324,033 318,900 318,450 -1,58% -1,72% -1,65% -1,65%

Sanofi 91,402 86,230 87,125 88,252 88,329 81,019 +0,09% -8,20% -4,06% -4,06%
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Az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a futamidő első évében az Alap 

részvénykosarát jelentő  AstraZeneca, a Bayer, a Novartis, a Roche és a Sanofi részvények árfolyama a megfigyelési időszakban 

(2020/07/24, 2021/01/22) az induló szintjéhez képest +8,12%-kal, -23,75%-kal, -10,51%-kal, -1,65%-kal, -4,06%-kal változott. 

Az Alap futamidejének 2. éve végén rögzített hozam: 

1. félév 2. félév

AstraZeneca 7.837,000 7.500,000 7.456,000 7.597,667 8.480,00 8.752,00 +11,61% +15,19% +13,40% +13,40%

Bayer 75,500 73,560 73,320 74,127 51,200 51,620 -30,93% -30,36% -30,65% -30,65%

Novartis 92,720 90,710 91,450 91,627 84,570 79,870 -7,70% -12,83% -10,27% -10,27%

Roche 328,150 318,750 325,200 324,033 347,300 360,650 +7,18% +11,30% +9,24% +9,24%

Sanofi 91,402 86,230 87,125 88,252 87,593 90,447 -0,75% +2,49% +0,87% +0,87%
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Az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a futamidő második évében az Alap 

részvénykosarát jelentő  AstraZeneca, a Bayer, a Novartis, a Roche és a Sanofi részvények árfolyama a megfigyelési időszakban 

(2021/07/23, 2022/01/21) az induló szintjéhez képest +13,40%-kal, -30,65%-kal, -10,27%-kal, +9,24%-kal, +0,87%-kal változott. 
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Az Alap futamidejének 3. éve végén rögzített hozam: 

1. félév 2. félév

AstraZeneca 7.837,000 7.500,000 7.456,000 7.597,667 11.110,00 11.656,00 +46,23% +53,42% +49,82% +38,00%

Bayer 75,500 73,560 73,320 74,127 55,630 57,410 -24,95% -22,55% -23,75% -23,75%

Novartis 92,720 90,710 91,450 91,627 82,620 84,500 -9,83% -7,78% -8,80% -8,80%

Roche 328,150 318,750 325,200 324,033 331,850 291,700 +2,41% -9,98% -3,78% -3,78%

Sanofi 91,402 86,230 87,125 88,252 100,200 91,180 +13,54% +3,32% +8,43% +8,43%
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Az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a futamidő harmadik évében az Alap 

részvénykosarát jelentő  AstraZeneca, a Bayer, a Novartis, a Roche és a Sanofi részvények árfolyama a megfigyelési időszakban 

(2022/07/15, 2023/01/13) az induló szintjéhez képest +49,82%-kal (ebből rögzítésre került: +38,00%), -23,75%-kal, -8,80%-kal, -

3,78%-kal, +8,43%-kal változott. 

Az Alap teljes, 3 éves futamideje alatt rögzített hozam: 

Részvények 

Részvény hozam 

Részvény-

kosár 

hozama 

3. év 

végén 

kifizetett 

hozam 

1. évben  

rögzített 

2. évben  

rögzített 

3. évben  

rögzített 

Évente 

rögzített 

hozamok 
átlaga 

AstraZeneca +8,12% +13,40% +38,00% +19,84% 

-2,61% 0,00% 

Bayer -23,75% -30,65% -23,75% -26,05% 

Novartis -10,51% -10,27% -8,80% -9,86% 

Roche -1,65% +9,24% -3,78% +1,27% 

Sanofi -4,06% +0,87% +8,43% +1,75% 

Az Alap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint teljes, 3 éves futamidő alatt az Alap 

részvénykosarát jelentő  AstraZeneca, a Bayer, a Novartis, a Roche és a Sanofi részvények +19,84%-os, -26,05%-os, -9,86%-os, 

+1,27%-os és +1,75%-os teljesítményéből számolt átlag -2,61%-os részvénykosár teljesítményt, illetve 0,00%-os kifizethető 

hozamot eredményezett.   

Ahol: 

 Részvény j=1-5: 

j Részvény Bloomberg code ISIN code 

1 AstraZeneca PLC AZN:LN Equity GB0009895292 

2 Bayer AG BAYN:GY Equity DE000BAY0017 

3 Novartis AG NOVN:SW Equity CH0012005267 

4 Roche Holding AG ROG:SW Equity CH0012032048 

5 Sanofi SAN:FP Equity FR0000120578 

 részvény j
t=0: az alábbi időpontokon megfigyelt tőzsdei záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értéke: 

2020/01/20 

2020/01/27 

2020/02/03 

 részvény j
t=1-3: az alábbi Y_t_i időpontokon a „j” részvény megfigyelt tőzsdei záróárainak egyszerű számtani átlaggal számolt 

értéke az i=1, 2 időpontokra: 

Y_1_1 2020/07/24 

Y_1_2 2021/01/22 

Y_2_1 2021/07/23 

Y_2_2 2022/01/21 

Y_3_1 2022/07/15 

Y_3_2 2023/01/13 
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Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint 
rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra: 

https://eurizon.hu/shared/documents/cibgyogyszergyartok2alapja-sikeresjegyzes-reszesedesiratakozzetetelekhu-20200124.pdf. 

Az Alap Kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a futamidő alatt hozamkifizetést nem teljesített, 

így az Alap a teljes futamidő  alatt -5,00%-os (éves hozam: -1,69%, EHM=-1,69%) teljesítményt ért el a Befektetési jegyek névértékére 

vetítve. Az Alap a befektetési jegyek számlavezető helyein az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra 2023/01/20-

án teljesített részleges tőkevisszafizetést Befektetési jegyenkénti 95%-os árfolyamvédett szintnek megfelelő 9.500 HUF összegben. Az 

Alap a futamidő végén teljesített 95%-os árfolyamvédelemnek megfelelő tőkekifizetést követően  2023/01/20-án lezárta működését. 

*   365 napos bázison számított hozam 

**   a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (I II. 25.) Korm. rendelet szerint számított 

egységesített értékpapír hozam mutató. 

Budapest, 2023. január 27. 
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